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§ 75
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta luonnonva-
raisten uimapaikaksi soveltuvien ranta-alueiden kartoituksesta

HEL 2021-002225 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingissä on tasapuolisesti ympäri kaupunkia 26 virallista uimaran-
taa, joita ylläpidetään ja joiden uimavedenlaatua seurataan säännölli-
sesti uimakauden aikana. Liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää 25 ran-
taa, yksi ranta on Helsingin seurakuntayhtymän tarjoama uimaranta. 
Lisäksi liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää 5 uimapaikkaa. Kahdella-
toista uimarannalla on valvonta. Valvontatehtävistä huolehtivat liikunta-
palveluiden palkkaamat rantapelastajat. 

Lautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin uimaranta ja uimapaik-
kaverkosto on suhteellisen kattava. Uimapaikan perustaminen vaatii 
monen eri asian huomioonottamista. Aloitteessa mainittu uimapaikka 
Särkän laiturin vieressä ei liikuntapalvelukokonaisuuden arvioinnin mu-
kaan sovellu kaupungin ylläpitämäksi uimapaikaksi. Särkän laituri on 
vesireittiliikenteen käytössä, ja rannan läheisyydessä sijaitsee yksi Hel-
singin vilkkaimmista veneväylistä. Turvallisuus huomioiden vesiliiken-
teen ja veneväylien läheisyyteen ei pitäisi perustaa uimapaikkaa. 

Uusia uimapaikkoja ei tule perustaa ilman perusteellista selvitystä ui-
mapaikan turvallisuudesta, soveltuvuudesta sen ympäristöön, liiken-
teen vaikutuksesta, hälytysajoneuvon pääsystä rannan läheisyyteen 
jne. Uimapaikan perustamisessa tulee huomioida  se, että uimarannat 
ja uimapaikat kuuluvat kuluttajaturvallisuuslainsäädännön piiriin. Kulut-
tajaturvallisuuslaki (920/2011) määrää palvelun tarjoajalle huolellisuus-
velvoitteen. Palvelun tarjoajan tulee huolehtia siitä, ettei kuluttajapalve-
luksesta aiheudu vaaraa. Palvelun tarjoajan tulee tuntea palveluun liit-
tyvät riskit.

Uimapaikkojen ja -rantojen lisääminen perustuu aina harkintaan ja sii-
hen, että uimarannan kunnossapitoon ja varusteiden hankkimiseen on 
olemassa riittävät varat. Liikuntapalvelukokonaisuudessa ei ole varau-
duttu mahdollisten uusien uimapaikkojen perustamiskustannuksiin eikä 
niiden ylläpitoon.

Uimarantojen ja uimapaikkojen turvallisuusjärjestelyiden tulee perustua 
riskiarviointiin. Riskien arvioinnissa tunnistetaan, mitä vaaroja toimin-
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taan liittyy, missä tilanteessa vaaroja voi esiintyä ja millaisia tapaturmia 
tai onnettomuuksia toiminnassa voi tapahtua. Arvioinnin pohjalta toteu-
tetaan toimenpiteitä vaarojen poistamiseksi, riskien pienentämiseksi ja 
tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Kirjallinen riskien arviointi tulee si-
sällyttää osaksi turvallisuusasiakirjaa.

Opetusministeriön laatimassa uimarantojen rakentamiseen suunnatus-
sa liikuntapaikkajulkaisussa ei suoranaisesti oteta kantaa kaupunkiym-
päristöön sijoitettuihin uimarantoihin tai uimapaikkoihin. Julkaisu ohjeis-
taa hyvin, mihin uimapaikkoja on hyvä toteuttaa ja mihin ei, esimerkiksi 
veneväylien ja venesatamien läheisyyteen niitä ei tule toteuttaa turvalli-
suussyistä (Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 90).

Lautakunnan näkemyksen mukaan kaupunkiympäristöön perustetta-
vien uimapaikkojen on noudatettava erityistä huolellisuutta. Keskustan 
alueella, jossa vesiliikenne on todella vilkasta, tulisi uimapaikka toteut-
taa erillisenä uimalana, jolloin alue on selkeästi eroteltu ja uiminen on 
turvallista, tai vaihtoehtoisesti turvallisen matkan päässä venesatamista 
ja veneväylistä. 

Uimapaikan perustamisessa on otettava huomioon seuraavat asiat:

 Hälytysajoneuvojen toimintaedellytykset (esimerkiksi pelastustiet)
 Pelastusvälineet
 Yleinen saavutettavuus (muun muassa parkkipaikat)
 Ympäristö (läheinen asutus)
 Veden uintikelpoisuus (läheiset viemärit ja mahdolliset virtaukset)
 Maisemointi (sopiiko uintipaikka ympäristöönsä)
 Erityisryhmien tarpeet (rampit ja muu esteetön käyttö)
 Palvelut (muun muassa WC, suihkut, jätehuolto, sähkö, pukeutu-

mistilat)
 Ohjeet ja opasteet
 Rakenteellinen turvallisuus (muun muassa rantapohja, syvyys, va-

laistus)
 Liikenneturvallisuus (autot, pyörät ja veneet)
 Ympäristövaikutukset
 Toimintapaikat (auringonotto, kuntoilu)
 Vastuutaho (seura/yhdistys/kaupunki)

Haastavia tekijöitä ovat erityisesti:

 Laivaväylät ja venereitit sekä venesatamat
 Veden laatu (esimerkiksi mattolaiturit)
 Uintipaikan ympärivuotisuus
 Laiturin turvalliset rakenteet 
 Turvallinen uintialue rajattu selkeästi
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 30.6.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Arja Karhuvaaran ja 
22 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta luonnonvaraisten uimapaikak-
si soveltuvien ranta-alueiden kartoituksesta. Aloite kokonaisuudessaan 
on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.
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